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 Abstraksi.Pendidikan mempunyai peran penting bagi perkembangan dan 

kemampuan siswa. Melalui pendidikan diharapkan siswa dapat mengembangkan 

potensinya, agar menjadi pribadi yang bermutu. Indikator pencapaian 

keberhasilan sekolah dalam mengemban tugasnya dapat dilihat dari pencapaian 

prestasi belajar yang tinggi. Salah satu variabel yang turut menentukkan dalam 

pencapaian prestasi belajar adalah Bakat. Sejalan dengan hal tersebut penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bakat numerik dengan prestasi 

belajar matematika. 

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan populasi yaitu siswa kelas XI 

jurusan IPS, di SMA Negeri 1 Limbangan Kendal, sampel yang di gunakan adalah 

kelas XI IPS1 dan kelas XI IPS3 sebanyak 72 siswa. Diambil melalui cluster 

sampling. Peneliti menggunakan alat tes A5 dan dokumentasi prestasi belajar 

matematika. Pengujian hipotesis dengan analisis statistik korelasi product moment 

kendall’s. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara bakat 

numerik dengan prestasi belajar matematika dengan nilai r= 0,513 dan p= 0,000 

(p< 0,01), artinya semakin tinggi bakat numerik siswa maka akan semakin tinggi 

pula prestasi belajar matematika, namun sebaliknya semakin rendah bakat 

numerik siswa,maka akan semakin rendah pula prestasi belajar matematikanya. 

Sumbangan efektif sebesar 46,4% faktor bakat numerik dapat mempengaruhi 

prestasi belajar matematika siswa. 

Kata kunci : Bakat Numerik, Prestasi Belajar Matematika.   
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Pendahuluan 

 Pendidikan mempunyai peran penting bagi perkembangan dan 

kemampuan siswa. Dengan Pendidikan diharapkan individu (siswa) dapat 

mengembangkan potensinya agar mencapai pribadi yang bermutu, serta memiliki 

ketrampilan khusus. Indikator pencapaian keberhasilan sekolah dalam 

mengemban tugasnya dapat dilihat dari pencapaian prestasi yang tinggi. 

Suryabrata (1998). Prestasi akademik adalah istilah yang menunjukkan derajat 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan belajar, setelah melakukan proses 

belajar dari suatu program yang telah ditentukan atau berkaitan dengan 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan melalui mata 

pelajaran, lazimnya di tunjukkan dengan nilai test atau angka nilai yang diberikan 

guru. (Puspendik, 2011) menunjukkan peringkat prestasi siswa antar negara. 

Survey ini di lakukan pada 350 sekolah negeri maupun swasta di Indonesia dari 

SMP/MTS/SMA/MA/SMK,  pada tahun 2000,  indonesia menempati urutan ke 39 

dari 41 negara. Lalu pada tahun 2003, Indonesia menempati urutan ke 39 dari 40 

negara. Lalu pada tahun 2006 indonesia menempati urutan ke 48 dari 56 negara. 

Dewi  (2009),  menyatakan bahwa masih banyak  nilai matematika siswa 

di SMK Negeri 09 Surakarta yang jauh di bawah rata-rata, nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah  2,6 sebanyak 31 siswa dari 36 siswa. Rahim  (2010), 

menyatakan bahwa nilai rata-rata ulangan harian matematika siswa SMP Negeri 

01 Kendari hanya mencapai nilai 55. Nilai ini belum memenuhi standar minimal 

ketuntasan belajar sebesar 62 yang di tetapkan SMP N 1 Kendari. 

 Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika, antara 

lain faktor internal dan eksternal. Salah satu aspek dalam faktor internal adalah 

bakat (Slameto, 2003). Bakat merupakan potensi unggul yang memungkinkan 

seseorang berprestasi tinggi. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, baik yang bersifat khusus maupun 

umum. Bakat umum apabila kemampuan yang berupa potensi itu bersifat umum. 

Sedangkan bakat khusus, misalnya bakat akademik, bakat seni,atau bakat sosial. 

Yang termasuk dalam bakat akademik salah satunya adalah bakat numerik atau 
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kemampuan memahami konsep yang berkaitan dengan angka-angka. Munandar 

(Ali & Asrori, 2005). 

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bimbingan 

konseling dan guru pengampu akademik di SMA N 1 Limbangan, Boja, Kendal 

diperoleh informasi bahwa prestasi belajar matematika siswa jurusan IPS 

tergolong rendah. Dari 122 siswa, rata-rata nilai matematika yang diperoleh 

adalah 4.00 dengan standar minimal ketuntasan belajar 7.00. Sebanyak 9 % siswa. 

yang memenuhi standar minimal ketuntasan belajar. 

Lembaga pendidikan atau sekolah merupakan salah satu sarana untuk 

mendidik anak menjadi seseorang yang bisa mengembangkan bakat numeriknya, 

karena bakat adalah kemampuan potensial yang di miliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang Syah (2009). Termasuk 

dalam bakat akademik salah satunya adalah bakat numerik atau kemampuan 

memahami konsep yang berkaitan dengan angka-angka Munandar (Ali & Asrori, 

2005). 

Berdasar uraian diatas, muncul suatu rumusan masalah. yaitu “apakah ada 

hubungan antara bakat numerik dengan prestasi belajar matematika?”. 

berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji lebih 

lanjut seputar bakat numerik dengan mengambil judul penelitian “Hubungan 

Antara Bakat Numerik dengan Prestasi Belajar Matematika”. Dengan rumusan 

masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara antara 

bakat numerik terhadap prestasi belajar matematika, serta untuk mengetahui peran 

bakat numerik terhadap prestasi belajar matematika. 

 

Landasan Teori 

Prestasi belajar merupakan salah satu faktor penting dari keseluruhan 

proses pendidikan, karena belajar merupakan kegiatan pokok dalam  proses 

tersebut, berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa prestasi merupakan 

satu tingkat khusus dari kesuksesan karena mempelajari tugas-tugas atau tingkat 

tertentu dari kecakapan atau keahlian dalam karya akademik yang di nilai oleh 
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guru-guru, lewat tes-tes yang dibakukan, atau lewat kombinasi kedua hal tersebut 

Chaplin (2002). Sementara (Slameto, 2003)  mengemukan bahwa prestasi adalah 

hasil dari suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Prestasi belajar matematika 

adalah hasil dari pengukuran dan penilaian usaha belajar, prestasi belajar ini dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun symbol pada periode tertentu, 

misal tiap caturwulan atau semester hasil belajar siswa dinyatakan dalam bentuk 

raport Tirtonegoro (2001). Sudjana (1998) mengemukakan bahwa prestasi dapat 

dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu prestasi belajar tinggi, prestasi belajar sedang, 

prestasi belajar rendah. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika adalah,  

Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan, belajar memerlukan latihan, belajar 

akan membuat siswa lebih berhasil, siswa yang belajar perlu mengetahui apakah 

ia berhasil atau gagal dalam belajarnya, faktor asosiasi, pengalaman masa lampau, 

factor kesiapan belajar, faktor minat dan usaha, faktor-faktor fisiologis,  faktor 

intelegensi. Kemudian slameto (2003) menyampaikan faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar matematika. Faktor internal antara 

lain, jasmani, psikologis (intelegensi, minat, bakat, motivasi kematangan), dan 

kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah keluarga, sekolah, masyarakat. 

Sama halnya yang dikemukakan Syah (2009) faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar antara lain faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar. 

Bakat numerik adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

pencapaian prestasi belajar matematika. Syah (2009) mengemukakan bahwa bakat 

adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Munandar (1999) memberikan definisi 

bakat (aptitude) secara umum adalah sebagai kemampuan bawaan seseorang yang 

merupakan suatu potensi. Potensi ini masih perlu dikembangkan dan dilatih agar 

dapat terwujud. Latihan-latihan disini bukan hanya sekedar latihan biasa dan 

sembarangan, tetapi merupakan kegiatan yang dapat mendukung terhadap 

perkembangan bakat seseorang. Sedangkan menurut Sadi (Iskandar, 2010) bakat  

atau aptitude adalah sebuah faktor bawaan yang berupa potensi, yang 
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aktualisasinya membutuhkan interaksi dengan faktor-faktor dalam lingkungan. 

Lingkungan disini adalah lingkungan keluarga, sekolah, teman-teman, maupun 

tetangga yang dikategorikan tempat anak bersosialisasi.  

 Iskandar (2010) mengemukakan terdapat beberapa aspek yang diperlukan 

agar seseorang mengenali bakatnya, antara lain kemampuan, kecakapan, 

ketangkasan dan tenaga. Widagdo (2011), aspek untuk mengenal bakat numerik 

seseorang antara lain: kemampuan berpikir dengan angka, penguasaan hubungan 

numerik, misal penjumlahan yang sederhana. Ada sejumlah faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bakat khusus yang secara garis besar 

dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor-faktor internal tersebut adalah 

minat, motif berprestasi, keberanian mengambil risiko, keuletean dalam 

menghadapi tantangan, kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang 

timbul. Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan 

individu tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor eksternal meliputi: kesempatan 

maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan 

dorongan orangtua/keluarga, lingkungan tempat tinggal,  pola asuh orang tua 

Semiawan & Munandar (1984). Sedangkan menurut Iskandar (2010) ada empat 

faktor yang mempengaruhi tampilnya bakat seseorang antara lain, faktor motivasi, 

faktor nilai, faktor minat, faktor kepribadian, faktor kebudayaan. 

 Bakat numerik yang maksimal dapat dicapai dengan maksimal dengan 

berbagai aspek-aspek yang ada didalamnya, akan menciptakan prestasi belajar 

yang tinggi. Disini prestasi belajar matematika merupakan salah satu keberhasilan 

sekolah dalam mengemban tugasnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Identifikasi Variabel 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Bakat Numerik, sedangkan 

variabel tergantungnya prestasi belajar matematika. 
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Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Bakat numerik adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan persoalan 

matematika ataupun hal yang berhubungan dengan angka. 

b. Prestasi belajar matematika adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran sampai mid semester, berupa penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan terhadap matematika. 

 

Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini merupakan siswa kelas XI jurusan IPS SMA Negeri 

1 Limbangan. Teknik pengambilan sampling mengunakan teknik cluster rondom 

sampling, dan terpilih kelas XI IPS1 dan XI IPS 3 sebagai subjek penelitian. 

 

Metode dan Alat Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data menggunakan alat tes A5 untuk mengukur bakat 

numerik dan dokumentasi nilai matematika untuk mengetahui prestasi matematika 

siswa.  

 

Analisis Data 

 Analisis data penelitian ini mengunakan teknik analisis product moment 

kendall’s serta mengunakan aplikasi SPSS yang telah dihitung dan mendapat 

legalitas dari Pusat Olah Data Fakultas Pskologi UMS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik korelasi product moment, 

dengan hasil r = 0,513 dan p = 0,000 (p<0,01). Sehingga dapat diartikan bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat  signifikan antara bakat numerik dengan 

Prestasi Belajar Matematika. 
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Pembahasan  

 Hasil uji hipotesis terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

bakat numerik dengan prestasi belajar matematika siswa. Semakin tinggi bakat 

numerik, maka akan semakin tinggi pula prestasi belajar matematika,  begitupula 

sebaliknya, semakin rendah bakat numerik siswa maka semakin rendah pula 

prestasi belajar matematika siswa. Ungkapan Syah (2009) bahwa banyak faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar dari internal siswa, yaitu aspek fisiologis dan 

psikologis, aspek fisiologis antara lain keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi 

jasmani. Aspek psikologis antara lain adalah intelegensi, sikap, bakat, minat dan 

motivasi, disini bakat masuk dalam faktor internal yang mempengaruhi prestasi 

belajar matematika siswa. Dengan demikian masih ada 53,6 % faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa seperti faktor eksternal yang 

meliputi lingkungan sosial dan non sosial serta faktor pendekatan belajar yaitu 

upaya siswa yang meliputi strategi dan metode yang di gunakan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa bakat numerik pada siswa tergolong 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari rerata empirik sebesar 43,61% menunjukkan 

bahwa bakat numerik siswa masih tergolong rendah, sedangkan hasil prestasi 

belajar siswa tergolong cukup dengan rerata empirik sebesar 45,29%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa bakat numerik memegang peranan penting dalam 

menentukkan prestasi seseorang, karena perwujudan bakat itu adalah prestasi 

maka bakat numerik memegang peranan penting dalam berhasil tidaknya 

seseorang menyelesaikan soal matematika (Semiawan & Munandar, 1984). 

Sumbangan efektif bakat numerik dengan Prestasi Belajar Matematika 

adalah sebesar 46,4 %. Dengan demikian masih ada sekitar 53,6 % faktor lain 

yang mempengaruhi prestasi belajar matematika selain bakat numerik, seperti 

faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan 

masyarakat, faktor lingkungan alamiah dan faktor materi pembelajaran. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

1. Ada hubungan positif yang sangat signifikant antara bakat numerik dengan 

prestasi belajar matematika siswa mempunyai arti bahwa semakin tinggi bakat 

numerik yang di miliki, maka akan semakin tinggi prestasi belajar matematika 

siswa. Namun sebaliknya semakin rendah bakat numerik yang di miliki, maka 

akan semakin rendah prestasi belajar matematika siswa. Hal tersebut dapat 

dilihat dari koofisien korelasi r=0,513 dengan p=0,000 (p<0,01), dengan 

demikian Hipotesis yang diajukan penulis diterima. 

2. Sumbangan efektif sebesar 46,4% dari variabel bakat numerik terhadap 

Prestasi belajar matematika. Hal ini menunjukkan masih terdapat sebesar 

53,6% faktor lain selain faktor bakat numerik yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar matematika siswa. 

Saran:  

Kepala Sekolah, diharapkan dapat memberikan masukkan kepada guru atau 

pengajar agar terus melakukan pengukuran bakat numerik secara intensif agar 

nantinya guru atau pengajar lebih memahami peserta didiknya. 

Guru, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, diharapkan guru dapat 

memahami permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait bakat numerik 

siswa. Sehingga guru dapat memberikan rangkaian solusi kepada siswa yang 

memiliki bakat numerik, supaya bakat numerik dapat meningkat yaitu dengan 

memberikan latihan soal yang lebih sering terkait kemampuan berhitung 

siswa. 

 Orang tua, diharapkan selalu memantau prestasi belajar anak lalu dapat juga 

memberikan fasilitas dan prasarana yang dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. Agar hasil yang dicapai menjadi harapan semua pihak. 
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Siswa, diharapkan siswa dapat meningkatkan dan mempertahankan prestasi 

yang tergolong tinggi, dengan tetap sering berlatih atau melakukan latihan 

pemecahan hitungan (matematika). 

Ilmuwan Psikologi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa dan dapat memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian prestasi belajar 

matematika siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara ilmuwan 

dengan pihak-pihak yang terkait yang menanggani masalah siswa, seperti 

kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK serta orangtua siswa. 

Peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis, 

diharapkan memperhatika kelemahan dalam penelitian ini. Misal dengan cara 

memodifikasi alat ukur, agar memperluas ruang lingkup penelitian, 

mempertimbangkan kondisi subjek, memperluas sampel yang digunakan, serta 

menambahkan variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini. 
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